Interressante informatie voor de amateur cineast!

Bekijk de webversie

nab 2.0 vzw is er voor en door de
amateur cineast

Zomervakantie
De zomervakantie periode komt er aan, voor de meesten onder ons een periode om te genieten
van de geneugten van het leven. Voor sommigen is dit een zonnige vakantie dichtbij of veraf,
voor anderen genieten van de familie en vrienden, voor nog anderen een tijd van zalig niets
doen, maar voor een amateur cineast is dit dikwijls een drukke periode, filmen op zoek naar die
unieke beelden die de komende film boeiend en aantrekkelijk zullen maken.
Wij wensen je daar heel veel succes mee en zijn benieuwd naar het resultaat, verbaas ons,
ontroer ons, doen ons rillen, m.a.w. breng ons een schitterende film, wij zullen die met veel
plezier tonen aan een groot publiek.

nab 2.0 tijdens de zomervakantie
Wij blijven bereikbaar tijdens de ganse periode van de zomervakantie, een antwoordje op
een mailtje kan misschien wat langer duren dan gewoonlijk maar het komt er zeker aan.
Ook telefonisch blijven we bereikbaar op ons nummer: +32 468 31 94 33

Wat mag je verwachten na de zomervakantie
Tijdens de zomervakantie werken we verder aan ons aanbod van cursussen en workshops.
Zo zal na de zomervakantie de cursus DaVinci Resolve op punt staan, en kunnen we er mee
rondtrekken. Nog geen kennis gemaakt hiermee, zeker de moeite waard om eens te proberen
een prachtig pakket en bovendien tot nu toe GRATIS
We plannen een bezoek aan IBC in Amsterdam op zaterdag 15 september. Wie mee wil moet
wel snel, zijn je kan gratis registreren tot half augustus.
Geef ons een seintje en we proberen om samen ter plaatse af te spreken: info@nab2.be
Iedereen zorgt zelf voor zijn vervoer.
IBC is het nec plus ultra op gebied van videomateriaal vooral gericht op de professionele markt,
een aantal zaken vind je meestal later in een afgeslankte versie terug op de consumentenmarkt.
Wie daar zeker aanwezig zijn: BlackMagic Design, Adobe, Grass Valley, Canon, Sony,
Panasonic e.a.

Zien we elkaar daar?

nab 2.0 Film Fest
Na de zomervakantie moeten ook alle voorbereidingen voor het Film Fest rond zijn en zal je, je
kunnen inschrijven hiervoor. In de nieuwsbrief van september komt alle info rond nab 2.0 Film
Fest.

SABAM
Er is nieuws van SABAM op komst, na jaren hetzelfde tarief gehanteerd te hebben komt er een
aanpassing van de heffing. In de overeenkomst met SABAM is er voorzien dat er een jaarlijkse
aanpassing mogelijk is, dit is gedurende de afgelopen 10 jaar niet gebeurd, met ingang van
2019 zal dit wel toegepast worden en komt er een verhoging van de SABAM bijdrage.
Het spreekt vanzelf dat dit een invloed zal hebben op het lidgeld voor nab 2.0, maar ook voor
alle andere organisaties die de sector overeenkomst ondertekenen.

Lidgelden 2019
Zoals je bovenstaand kan lezen komt er een verhoging van SABAM, we weten echter dat een
groot deel van onze leden, daar geen nood aan hebben maar toch op de hoogte willen blijven
van wat er zoal gebeurd in het amateur filmwereldje, sommigen maken ondertussen ook zelf
hun muziek met het aangeleerde software pakket.
Daarom zal je vanaf 2019 kunnen kiezen uit een aantal formules van lidmaatschap al dan niet
met SABAM inbegrepen. Maar daarover meer na de algemene ledenvergadering van oktober.

Komende demo/lesavonden
In het najaar zijn er alvast terug twee lesavonden voorzien, deze keer in West-Vlaanderen.
Op vrijdag 21 september is er les met Sonic Fire Pro.
Op vrijdag 9 november les met DavinciResolve.
Beide avonden gaan door in 't Sas in Harelbeke, alle verdere info op de website.
Willen jullie een van deze avonden ook eens bij jou in de buurt organiseren laat het ons weten
en stuur een mailtje naar info@nab2.be

We wensen jullie alvast een spetterende
zomervakantie!!!

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@nab2.be toe aan uw
adresboek.

